
                                                                                                         

УКРАЇНА  

Кам’янська міська рада 

Черкаської області                                                                                                                                                                                                                             

18 сесія VII скликання 

РІШЕННЯ 

                                                                    

 

Від   01.02.2019 року                                                                                №  18-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

м. Кам’янка 

 

Про внесення змін та доповнень  

до рішення сесії від 27.07.2018 року  № 11-6  

«Про реорганізацію Станції юних техніків 

Кам’янської міської ради Черкаської області 

та Будинку творчості дітей та юнацтва  

Кам’янської ради шляхом злиття в Центр 

художньо-естетичної та науково-технічної 

творчості учнівської молоді» 

 

 

 Відповідно до п.30 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. ст. 104, 105 Цивільного кодексу України, ч.4 ст. 

4, п.п.7,12, ч.1 ст.15, ст.17 Закону України від 15.05.2003 № 755 – IV «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Доповнити рішення сесії від 27.07.2018 року № 11-6 «Про 

реорганізацію Станції юних техніків Кам’янської міської ради Черкаської 

області та Будинку творчості дітей та юнацтва Кам’янської ради шляхом злиття 

в Центр художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської 

молоді» Кам’янської міської ради Черкаської області пунктами   6, 7 такого 

змісту: 

«6. Припинити юридичну особу  Станцію юних техніків Кам’янської міської 

ради Черкаської області та юридичну особу Будинок творчості дітей та юнацтва 

Кам’янської ради  шляхом злиття в нову юридичну особу «Центр 

художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді» 

Кам’янської міської ради Черкаської області. 7. Встановити термін для 

заявлення вимог кредиторами  2 (два) місяці з дати публікації відповідного 

повідомлення.» 

 2. У зв’язку з цим пункт 6 рішення сесії від 27.07.2018 року № 11-6   «Про 

реорганізацію Станції юних техніків Кам’янської міської ради Черкаської 



області та Будинку творчості дітей та юнацтва Кам’янської ради шляхом злиття 

в Центр художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської 

молоді»  вважати пунктом 8. 

             3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам’янської 

міської ради Могилку Анатолія Петровича та постійні комісії міської ради з 

питань бюджету та управління комунальним майном,  соцально-гуманітарних 

питань, культури та спорту. 

 

 

Міський голова                                                                                                              

В.І.Тірон                                                                                                                                                          

 

 
Згідно з оригіналом. 

Секретар міської ради       А.М.Плєшкань 

 


